คู่มอื
การเลือ่ นและแต่งตัง้ พนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ

จัดทาโดย
งานบรรจุแต่งตัง้
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครหาดใหญ่

สารบัญ
เรื่อง
1. การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
2. การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
3. สรุปขั้นตอนการเลื่อนระดับพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. รูปแบบเล่มผลงาน
- ปกหน้า
- สารบัญ
- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชง./ชก.)
- แบบประเมินด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
- แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- แบบประเมินผลงาน
ภาคผนวก
 พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน้า
1
3
5
6
7
8
14
17
20

คู่มือ
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้
ประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ ประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงาน
1. คุณสมบัติและเงื่อนไข
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงาน จะเลื่อนระดับเป็นชานาญงาน ต้องมี
คุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้
1.1 คุณสมบัติ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.ท. กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
1.1.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
1.1.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของสายงาน (รวมสายงานเกี่ยวข้องเกื้อกูล)
1.2 เงินเดือน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าระดับชานาญงาน (ขั้น 13,470 บาท)
1.3 ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่ต่ากว่าระดับดี
อย่างน้อย 6 ครั้ง (ไม่ต้องติดต่อกัน) บทเฉพาะกาลให้ใช้ผลการประเมินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
1.4 โทษทางวินยั รอบการประเมินที่ผ่านมาถึงแต่งตั้ง ไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าภาคทัณฑ์
1.5 การอบรม ผ่านหลักสูตรที่ ก.กลาง กาหนด
 ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตร  ก.จังหวัด อาจเห็นชอบแต่งตั้ง
 เข้าอบรมในโอกาสแรก

คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับชานาญงาน
ชานาญงาน

ชานาญงาน

บัตรประวัติ

ปวส. 4 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวช. 6 ปี

ปวส. 4 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวช. 6 ปี
ปฏิบัติงาน

ซี 1+2+3+4

ปฏิบัติงาน

-22. การประเมินผลงาน
2.1 ผลงาน โดยผลงานที่นาเสนอต้องมีลักษณะดังนี้
- ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
- จานวน 2 ผลงาน
- เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
- เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้และทักษะในระดับที่จะแต่งตั้ง
- เกิดประโยชน์ต่อราชการ ประชาชน และการพัฒนาการปฏิบัติงาน
2.2 คณะกรรมการ
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด้วย
1) ปลัดเทศบาล เป็นประธาน
2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพล
เรือนที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ากว่าระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ จานวน 1 คน
3) ผู้อานวยการสานัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน
4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
2.3 เกณฑ์ผ่านประเมินผลงาน
- ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
- วันที่มีผลในการเลื่อนระดับต้องไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
3. แบบประเมิน
แบบประเมินสาหรับเลื่อนระดับเป็นระดับชานาญงาน ประกอบด้วย
3.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
3.2 แบบประเมินด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3.3 แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
3.4 แบบประเมินผลงาน (สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ)

-3การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
1. คุณสมบัติและเงื่อนไข
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการ จะเลื่อนระดับเป็นชานาญการ ต้องมี
คุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้
1.1 คุณสมบัติ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.ท. กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
1.1.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
1.1.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของสายงาน (รวมสายงานเกี่ยวข้องเกื้อกูล)
1.2 เงินเดือน ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าระดับชานาญการ (ขั้น 15,050 บาท)
1.3 ผลการปฏิบตั ริ าชการ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่ต่ากว่าระดับดี
อย่างน้อย 6 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง สาหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก (ไม่ต้องติดต่อกัน)
บทเฉพาะกาลให้ใช้ผลการประเมินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
1.4 โทษทางวินยั รอบการประเมินที่ผ่านมาถึงแต่งตั้ง ไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าภาคทัณฑ์
1.5 การอบรม ผ่านหลักสูตรที่ ก.กลาง กาหนด
 ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตร  ก.จังหวัด อาจเห็นชอบแต่งตั้ง
 เข้าอบรมในโอกาสแรก

คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ
ชานาญการ

ชานาญการ

บัตรประวัติ

ป.เอก 2 ปี
ป.โท 4 ปี
ป.ตรี 6 ปี

ป.เอก 2 ปี
ป.โท 4 ปี
ป.ตรี 6 ปี

ปฏิบัติการ

ซี 3+4+5

ปฏิบัติการ

-42. การประเมินผลงาน
2.1 ผลงาน โดยผลงานที่นาเสนอต้องมีลักษณะดังนี้
- ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
- จานวน 2 ผลงาน
- เป็นผลงานจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
- เป็นผลงานที่แสดงถึงความรู้และทักษะในระดับที่จะแต่งตั้ง
- เกิดประโยชน์ต่อราชการ ประชาชน และการพัฒนาการปฏิบัติงาน
2.2 คณะกรรมการ
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ประกอบด้วย
1) ปลัดเทศบาล เป็นประธาน
2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือน
ที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ากว่าระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ จานวน 1 คน
3) ผู้อานวยการสานัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน
4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
2.3 เกณฑ์ผ่านประเมินผลงาน
- ได้คะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
- วันที่มีผลในการเลื่อนระดับต้องไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
3. แบบประเมิน
แบบประเมินสาหรับเลื่อนระดับเป็นระดับชานาญการ ประกอบด้วย
3.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
3.2 แบบประเมินด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3.3 แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
3.4 แบบประเมินผลงาน (สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ)

-5สรุปขัน้ ตอนการเลื่อนระดับพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการทีจ่ ะเลื่อนจัดทา
แบบพิจารณาคุณสมบัติ
หน.สป.
ตรวจสอบคุณสมบัตติ ามแบบ
อปท.แต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติฯ
ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญการ

กรรมการพิจารณาคุณสมบัตฯิ
ให้ความเห็นคุณสมบัตใิ นแบบ
ข้าราชการทีจ่ ะเลื่อน
จัดส่งผลงาน
กรรมการพิจารณาคุณสมบัตฯิ
ประเมินผลงาน
เสนอ ก.จังหวัด
ให้ความเห็นแต่งตั้ง

นายก อปท.
แต่งตั้ง

รูปแบบเล่มผลงาน

-6(ปกหน้า)

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ
เพือ่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภท……………..………
ระดับ………………………..

ผลงานทีเ่ ป็นผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา
1. เรือ่ ง ..........................................................................................................
2. เรือ่ ง ..........................................................................................................

ของ
(ชื่อ – สกุล)
.............................................................................................................................
.....................
ตาแหน่ง....................................................... ตาแหน่งเลขที.่ ....................................
งาน/ฝ่าย..................................................................................................................
สานัก/กอง................................................................................................................
เทศบาล....................................................................................................................

-7-

สารบัญ
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
แบบประเมินด้านทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ผลงานทีเ่ ป็นผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา
1. เรือ่ ง .......................................................................................................
 ระยะเวลาดาเนินการ
 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
 สรุปสาระสาคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
 การนาไปใช้ประโยชน์
 ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
 วิธีการดาเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสาเร็จ
 ข้อเสนอแนะ
 ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
2. เรือ่ ง .......................................................................................................
 ระยะเวลาดาเนินการ
 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
 สรุปสาระสาคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
 การนาไปใช้ประโยชน์
 ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
 วิธีการดาเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสาเร็จ
 ข้อเสนอแนะ
 ผู้ร่วมดาเนินการ (ถ้ามี)
แบบประเมินผลงาน
ภาคผนวก
- เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
- สาเนาคาสั่งมอบหมายงาน

หน้า
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

-8แบบพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคล (ชง./ชก.)
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ - สกุล ............................................................................................................................. ............................
2. ตาแหน่ง (ปัจจุบัน)....................................................................................ระดับ...............................................
12 หลัก xx-x-xx-xxxx-xxx
ตาแหน่งเลขที่..............................................................งาน/ฝ่
าย.......................................................................
สานัก/กอง..................................................................อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ...................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.................................................บาท
เงินเดือนขั้นต่าของอันดับเงินเดือนที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น.......................บาท
ตาแหน่งสุดท้ายก่อนมีคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐาน
ของตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ก่อน 1 มกราคม 2559)
9 หลัก xx-xxxx-xxx
ตาแหน่ง.........................................................ระดับ...................ตาแหน่งเลขที่........................................
ดารงตาแหน่งปัจจุบันเมื่อ.................................................................................................................................
3. ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...........................................................ระดับ.............................
ตาแหน่งเลขที่..............................................................งาน/ฝ่าย........................................................................
สานัก/กอง..................................................................อบต./เทศบาล/อบจ. .....................................................
4. ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ........................ (อายุ……..ปี ....... เดือน)
อายุราชการ................ปี................เดือน...............วัน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
(ปริญญา)
....................................................
คุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐาน
การกาหนดตาแหน่ง
....................................................
(เรียงจากระดับต่าสุดไปสูงสุด)
....................................................
....................................................
....................................................

วันเดือนปีที่สาเร็จการศึกษา
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................
........................................................

สถาบัน
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงการดารงตาแหน่งในสายงานต่างๆ)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง/ระดับ
อัตราเงินเดือน
สังกัด
............................. ......................................... ............................. ....................................................
............................. ......................................... ............................. ....................................................
............................. ......................................... ............................. ....................................................
............................. ......................................... ............................. ....................................................
............................. ......................................... ............................. ....................................................

-91. ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
7. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
วัน/เดือน/ปี
ระยะเวลา
................... ........................
................... ........................
................... ........................
................... ........................
................... ........................
................... ........................

ตามที่บันทึกในบัตรประวัติพนักงานเทศบาล

หลักสูตร
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

สถาบัน
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน
กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
9. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 6 ครั้ง ไม่ต่ากว่าระดับดี นับจากปัจจุบันลงไป
ดีเด่น
1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
รอบการประเมิน................................................................
ผลการประเมินระดับ...........................................
1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62
ดีมาก
รอบการประเมิน................................................................
ผลการประเมินระดับ...........................................
1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61
ดีเด่น
รอบการประเมิน................................................................
ผลการประเมินระดับ...........................................
1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61
ดีมาก
รอบการประเมิน................................................................
ผลการประเมินระดับ...........................................
ดีเด่น
1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60
รอบการประเมิน................................................................
ผลการประเมินระดับ...........................................
ดี
1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60
รอบการประเมิน................................................................
ผลการประเมินระดับ...........................................

10. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................................ ..............................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
11. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ชื่อใบอนุญาต...................................................................................................................................................
วันออกใบอนุญาต.................................................................วันหมดอายุ........................................................

-102. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรูค้ วามสามารถทีต่ ้องการของตาแหน่งทีจ่ ะประเมิน
ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติจริง ตามคาสั่งมอบหมาย
1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
งาน
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................
..........................................................................................................................................................................
ดูจากมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง และนามาปรับใช้ตามข้อเท็จจริงที่ทาอยู่
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งที่จะขอประเมิน
....................................................................................................................................................................... ...
......................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. .............................................
๓. ความต้องการของตาแหน่ง
๓.1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ใช้คุณวุฒิสูงสุดที่มีและตรงตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง
3.1.1 คุณวุฒิการศึกษา.............................................................................................................................
๓.1.2 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (ปี)................ปี..............เดือน
๓.1.3 ประสบการณ์ในการทางานในสายงานที่จะประเมิน (........ปี.......เดือน) ปฏิบัติหน้าที่อะไร
ตามคาสั่ง
.......................................................................................................................................................
มอบหมายงาน
............................................................................................................................. ..........................
3.1.4 ความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน (อย่างไร)
.......................................................................................................................................................
ดูจากมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง และ
พจนานุกรมความรู้และทักษะที
่จาเป็นสาหรับ
.............................................................................................................................
..........................
การปฏิบัติงาน นามาปรับใช้อย่างไร (อธิบาย)
๓.1.5 เงื่อนไขอื่นๆ
(1) เงินเดือน
 ยังไม่ถึงขั้นต่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 ถึงขั้นต่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 สูงกว่าขั้นต่าของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(2) การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักสูตร..................................................................................................................................
หลักสูตร..................................................................................................................... .............

๓.2 คุณลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว
๓.2.1 ความรู้ (ระบุความรู้ด้านต่างๆ ที่จาเป็นตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งดังกล่าว และ/หรือความรู้พิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เช่น ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ)
............................................................................................................................. .........................
ดูจากมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง และพจนานุกรมความรู้และทักษะ
............................................................................................................................. .........................
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน (ตามข้อ 3.1.4)
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................

-112. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรูค้ วามสามารถทีต่ ้องการของตาแหน่งทีจ่ ะประเมิน (ต่อ)
๓.2.2 ความสามารถ (ระบุความสามารถที่จาเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว และหรือ
ความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการเขียนบันทึก
ความสามารถในการเสนอเรื่องที่จะพิจารณาต่อที่ประชุม ฯลฯ)
ระบุความสามารถพร้อมอธิบายประกอบ
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
๓.2.3 ทักษะที่จาเป็น หรือความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
...................................................................................................................................................
ดูจากมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง และ
พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรั......................
บ
.............................................................................................................................
การปฏิบัติงาน (อธิบาย)
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
๓.2.4 คุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ยกเว้นความอุตสาหะ มนุษยสัมพันธ์ และ
ความสามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งกาหนดไว้แล้วในแบบประเมิน)
...................................................................................................................................................
ถ้าไม่มี ไม่ต้องใส่ก็ได้
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................................. (ผู้ขอรับการประเมิน)
(.................................................................)
(ตาแหน่ง)...............................................................
วันที่................/....................................../...............

-12การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สาหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสานักปลัด หรือ ผูอ้ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี))
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
( ) ไม่ตรง
( ) ได้รับการยกเว้น (ตามมติ........ครั้งที่..................................................................................................)
2. ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
( ) ครบตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
( ) ไม่ครบ แต่จะครบในวันที่............................................................
3. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
( ) ติดต่อกัน.........ปี
( ) ไม่ติดต่อกันแต่ครบ...........ปี
( ) อื่นๆ ..............ปี
4. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดารงตาแหน่ง
ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตามที่กาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง..........ปี.........เดือน สายงานเกื้อกูล..........ปี.........เดือน)
( ) เวลาทวีคูณ (สายงานที่จะแต่งตั้ง..........ปี.........เดือน สายงานเกื้อกูล..........ปี.........เดือน)
( ) ไม่ตรงตามที่กาหนด (สายงานที่จะแต่งตั้ง..........ปี.........เดือน สายงานเกื้อกูล..........ปี.........เดือน)
( ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา ( ) อื่นๆ
การนับระยะเวลาเกื้อกูลตาม..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(กรณีการนับระยะเวลาเกื้อกูลให้ระบุว่าปฏิบัติตามหนังสือฉบับใด/ การขอเทียบระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งตามมติ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ครั้งที่.............. (โดยสามารถนับระยะเวลาเกื้อกูลได้ร้อยละ........))
5. อัตราเงินเดือน
( ) ตรงตามหลักเกณฑ์
( ) ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์..............................................................................
6. ประวัติการดาเนินการทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัยระดับโทษ........................................................เมื่อ.................................................
( ) กาลังอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ( ) กาลังอยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
7. ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง
( ) เป็นไปตามที่กาหนด
( ) ไม่เป็นไปตามที่กาหนด.................................................................................

-13การตรวจคุณสมบัติของบุคคล (สาหรับหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หัวหน้าสานักปลัด หรือ ผูอ้ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี))
8. การอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (ถ้ามี)
( ) มี
( ) ไม่มี
สรุปผลการตรวจสอบผู้ขอรับการประเมิน
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาในเรื่อง
ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์.........................................................................................

(ลงชื่อ) ..............................................................(ผู้ตรวจสอบ)
(.............................................................)
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
วันที่............/...................................../...............
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละประเมินผลงาน
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน
( ) ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจาก.............................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
(....................................................................)
(ตาแหน่ง)..................................................................
วันที่.............../........................................./...............

-14แบบประเมินด้านทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล.......................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................ระดับ..................................เงินเดือน.............................บาท
ฝ่าย..........................................................................สานัก/กอง............................................................................
อบจ./เทศบาล/อบต..............................................................................................................................................
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...............................................................ระดับ.........................................
ฝ่าย..........................................................................สานัก/กอง........................................................................... .
อบจ./เทศบาล/อบต.............................................................................................................. ................................
ที่

ข้อไหน
ไม่ใช้
ให้ตัดทิ้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ระดับทีก่ าหนดไว้ตาม
ในตาแหน่งตามทีก่ าหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(1)
ทักษะการบริหารข้อมูล
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการประสานงาน
ทักษะในการสืบสวน
ทักษะการบริหารโครงการ
ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้
ทักษะการเขียนรายงานและสรุป
รายงาน
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์

ระดับที่
ประเมินได้
(2)

ค่าความ
แตกต่าง
(2) – (1)

หมายเหตุ
ระดับทักษะที่คาดหวังให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ขอประเมิน สาหรับระดับ
ทักษะที่ประเมินได้ (ทักษะที่ประเมินได้ หมายถึง ทักษะที่ค้นพบจากผู้ขอประเมินที่ผู้ประเมินเป็นผู้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ขอประเมิน) โดยให้พิจารณาจากลักษณะเชิงพฤติกรรมจากพจนานุกรมตามคาจากัดความและ
ความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

-15ผลการปฏิบตั ิงานจริงเทียบกับทักษะที่คาดหวัง
หลักเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ

จานวนทักษะ
(ก)

จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะสูงกว่าหรือเท่ากับ
ระดับทักษะที่คาดหวัง ให้คูณด้วย 3
จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ากว่าระดับทักษะ
ที่คาดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2
จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ากว่าระดับทักษะ
ที่คาดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1
จานวนทักษะที่สังเกตพบว่ามีระดับทักษะต่ากว่าระดับทักษะ
ที่คาดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0
ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้

คูณด้วย
(ข)
x3

คะแนน
(ก X ข)

x2
x1
x0
ผลรวม
ผลรวม (ก x ข)
จานวนทักษะทั้งหมด x 3

คิดเป็นร้อยละด้วยการคูณ 100
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการสานัก/กอง)
( ) ผ่านการประเมิน (ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ 80)
ระบุเหตุผล............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก/กอง
............./........................./...........

-16ความเห็นของนายก อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
สรุปผลการประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
ลงชื่อ........................................................
(......................................................)
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
........../......................../...........

ความเห็น ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด/เมืองพัทยา (กรณีผบู้ งั คับบัญชาทั้งสองระดับมีความเห็นต่างกัน)
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
ระบุเหตุผล............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................
(..........................................................)
ประธาน ก.ท.จ.สงขลา
............./........................./...........

-17แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา
ลักษณะผลงาน
1. ไม่ใช่ผลงานทีเ่ ป็นงานวิจัย
1. ชือ่ ผลงานลาดับที่ 1
2. ไม่ใช่ผลงานทีเ่ คยเลื่อนแล้ว
3. ผลงานจัดทาในระหว่างดารงตาแหน่ง (ไม่ใช้เกือ้ กูล)
......................................................................................................................................................................................
4. เลื่อนชง./ชก. ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จานวน 2 ผลงาน
5. ไม่คัดลอกผลงานผูอ้ ื่น กรณีทเี่ ป็นผลงานร่วมกันหลายคน
ให้ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและ
ผู้เสนอควรมีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2. ระยะเวลาดาเนินการ
สิ้นสุดของผลงาน

......................................................................................................................................................................................
- ใช้ความรู้ทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี หรือระเบียบ
อะไรบ้างในการดาเนินการ (ใส่หัวข้อวิชาการ พร้อม
อธิบายรายละเอียด
- ความรู้หรือแนวคิดใดที่ไม่เกี่ยวข้องในผลงานไม่ต้องใส่

3. ความรูท้ างวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ

..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

4. สรุปสาระสาคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วข้อง

1. หลักการ เหตุผล
3. เป้าหมาย

2. วัตถุประสงค์
4. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5. ขัน้ ตอนการดาเนินงาน และ Flow Chart แสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน (โดยละเอียด)
สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flow Chart
จุดเริ่มต้น / สิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

6. ผลสาเร็จของงาน
6.1 เชิงปริมาณ

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่สามารถนับเป็นหน่วยนับได้
โดยมีปริมาณของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

6.2 เชิงคุณภาพ

ผลที่แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองวัตถุประสงค์ รวมทั้งตอบสนองแนวคิดยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
จังหวัด อปท. ที่มีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ประโยชน์และมีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-18อธิบายการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน หากมีการนาผลงานไปใช้
ในการพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานในวงกว้างขึ้นจากเดิมที่เกิดเฉพาะจุดและ
ประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้อธิบายว่านาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรกับบุคคล หรือเป้าหมายที่ไหน
อย่างไร อีกทั้งมีผลต่อการพัฒนางานทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นสามารถ
...................................................................................................................................................................................
ช่วยเสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้เป็นอย่างไร เช่น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

7. การนาไปใช้ประโยชน์

...................................................................................................................................................................................

อธิบายวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานที่เกิดขึ้น ระบุถึงสาเหตุของ
ปัญหาว่ าเกิดจากสาเหตุ ใด มี ปัจจั ยอะไรมาเกี่ ยวข้อ งบ้า ง และอธิ บายปั ญหา
อุปสรรคอะไรที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทั้งในระหว่าง
...................................................................................................................................................................................
การดาเนินงาน และหลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานแล้ว

8. ความยุง่ ยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค

...................................................................................................................................................................................

อธิบ ายความยุ่ งยากในการดาเนิน งานตามที่ ได้น าไปปฏิ บัติจริ งว่า มีค วาม

ยุ่งยากอย่างไร เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหา หรือทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
9. วิธกี ารดาเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสาเร็จ
การบู ร ณาการงาน และการควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งว่ า มี ค วามยุ่ ง ยาก
...................................................................................................................................................................................
ประการใด แต่ไม่ใช่ความยุ่งยากที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการทางาน เช่น
ขาดแคลนอัตรากาลัง หรือขาดแคลนงบประมาณ จนนาไปสู่ผลงานที่สาเร็จ
...................................................................................................................................................................................
ได้ตามวัตถุประสงค์

10. ข้อเสนอแนะ

ผู้น าเสนอมีข้อ เสนอแนะเพื่ อ การแก้ ไ ขอย่า งไร และมี ข้อ เสนอแนะเพื่ อพั ฒ นางานของผลงาน

ดังกล่าวอย่า..........................................................................................................
งไร เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์ เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม และต้องนาเสนอให้
.........................................................................
เห็นภาพชัดเจน โดยข้อเสนอแนะควรสอดคล้องกับความยุ่งยาก/ปัญหาและอุปสรรคที่นาเสนอ
.............................................................................................. .....................................................................................
ให้แสดงชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัด ของผู้ร่วมดาเนินการในผลงาน และระบุสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานเป็น

ร้อยละของผู้ร่วมดาเนินการด้วย หากเป็นผลงานที่ปฏิบัติเองทั้งหมดและไม่มีผู้ร่วมดาเนินการ ให้ระบุว่าไม่มี
11. ผูร้ ว่ มดาเนินการ (ถ้ามี)
11.1 ...................................................................................................... สัดส่วนของผลงาน..............................
11.2 ...................................................................................................... สัดส่วนของผลงาน..............................

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………..............................…..
(………….......................……….......…….)
ผู้ขอรับการประเมิน
วันที่…….เดือน…….................……พ.ศ............
ขอรับ รองว่าสัดส่ว นหรือลักษณะงานในการดาเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………............................…..
(………….............………..........…….)
ผู้ร่วมดาเนินการ
วันที่…...เดือน….............……พ.ศ...........

(ลงชื่อ)………………............................…..
(………….............………..........…….)
ผู้ร่วมดาเนินการ
วันที่…...เดือน….............……พ.ศ...........

-19ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………….………………..
(..................................................)
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดาเนินการ (ผอ.สานัก/กอง/หน.สป.)
วันที่….….เดือน……..……..……พ.ศ…….….…..
(ลงชื่อ)……………………………………………
(…….………..…….……………………)
ตาแหน่ง…………………..…………………….
(ปลัดอบต./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบจ.)
วันที่……...เดือน……………………พ.ศ…….…..

หมายเหตุ : เนื้อหาของผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจะต้องมีความยาวไม่ต่ากว่า 5 หน้ากระดาษ A4
และต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอักษรไม่เกินขนาด 16 และมี
จานวนบรรทัดต้องไม่ต่ากว่าหน้าละ 28 บรรทัด โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อให้มีจานวน
หน้าของผลงานเพิ่มขึ้น
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แบบประเมินผลงาน
(สาหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเลื่อนระดับชานาญงาน/ชานาญการ)
1. รายละเอียดทัว่ ไป
ชื่อ – สกุล.....................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................ระดับ.................................เงินเดือน........................บาท
ฝ่าย........................................................................สานัก/กอง........................................................................
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต.................................................................................................................... .
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...........................................................................................................
ฝ่าย........................................................................สานัก/กอง........................................................................
อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต.....................................................................................................................
2. ผลการประเมิน
รายการประเมิน
คะแนน คะแนน
เหตุผลการให้
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
1. 1. คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัตงิ าน
50
- ความถูกต้องตามเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ขั้นตอนหรือตาม
(10)
ข้อกาหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านนั้น ๆ
- ความยากง่ายของการได้มาซึ่งสาระเนื้อหาของผลงาน
(15)
- ผลงานเป็ น การพัฒ นาความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการหรือ การน า (15)
วิชาการนั้นๆ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือเพื่อการป้องกัน
หรื อการแก้ปั ญหาซึ่ งสะท้อนให้ เห็ น ถึง ความซับ ซ้อน ความยุ่งยาก
และแนวคิดอย่างเป็นระบบ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น
- มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
(5)
- เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ
(5)
2. ผลงานแสดงถึงทักษะและความรูต้ ามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
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ระบุเหตุผลและระดับทักษะ
และความรู้ที่ได้
- แสดงถึงการนาทักษะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งมาใช้ในการ (15)
ปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญที่แสดงถึงการพัฒนาจากการสั่งสม
ประสบการณ์
- แสดงถึงการนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งมาใช้ใน (15)
การปฏิบัติงาน
2. 3. ประโยชน์ของผลงาน
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3. - โดยพิจารณาจากการนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือการนาไป (20)
ประยุกต์ใช้ หรือการนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน
คะแนนรวม
100
3. ข้อสังเกตของผูป้ ระเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน
(...........................................................)
.........../......................../.............

